
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan 
4.1.1 Letak dan Batasan Wilayah  

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu 

kota Kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi Kecamatan 

Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara 110o15’ 

BT – 111o25’ BT dan 7o LS - 7o30’ LS dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 

km dan dari barat ke timur ± 83 km. Sedangkan batas wilayahnya adalah di sebelah 

utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora. Sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Blora. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten 

Semarang, Boyolali, Sragen dan Ngawi (Jatim). Serta di sebelah Barat berbatasan 

dengan Kabupaten Semarang dan Demak. 

Gambar 4.1 

Peta Wilayah Kabupaten Grobogan 

 
 

(Lokasi Penelitian) 

 

  (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Grobogan 2021) 



Kabupaten Grobogan, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang 

pusat pemerintahannya berada di Purwodadi. Secara geografis, Grobogan merupakan 

lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng dibagian 

selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah 

dataran rendah. Dua pegunungan tersebut merupakan sumber dari hutan jati, mahoni 

dan campuran yang memiliki fungsi sebagai resapan air hujan disamping juga sebagai 

lahan pertanian meskipun dengan daya dukung tanah yang rendah. Daerah ini 

merupakan daerah dengan bentuk tanah yang bergelombang. Kondisi geografis 

Kabupaten Grobogan cocok untuk pertanian seperti padi dan polowijo. Beberapa 

sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Karena potensi aliran 

Sungai-Sungai Tuntang, Serang, dan Lusi dengan beberapa anak sungainya mampu 

mengairi tanah-tanah persawahan di Grobogan. Di samping itu untuk tandon air, 

dibangunlah bendungan seperti Bendung Sedadi, Bendung Kali Lanang, Sidorejo, 

Dumpil, dan Bendung Klambu, serta Waduk Kedung Ombo, Waduk Nglangon, dan 

Waduk Sanggah. 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan disini merupakan daerah perbukitan 

serta berada pada ketinggian antara 50 - 100 meter di atas permukaan air laut dengan 

kelerengan 8°- 15°. Kecamatan Kradenan terletak di bagian timur Kota Purwodadi. 

Jarak antara Purwodadi dan Kradenan kurang lebih 27 Km ke arah timur. Di Kecamatan 

ini, tepatnya di Desa Kuwu. 

Desa Kuwu merupakan salah satu Desa Kabupaten Grobogan dan salah satu dari 

empat belas desa di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Desa Kuwu terletak 

di sebelah timur kota Kabupaten Grobogan dengan jarak 28 km, sedangkan dari 

Kecamatan Kradenan berjarak 0,35 km. Adapun batas-batas administrasi sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara  : Desa Sendang Rejo Kecamatan Ngaringan 

Sebelah Selatan  : Desa Banjarsari Kecamatan kradenan 

Sebelah Barat  : Desa Grabagan Kecamatan kradenan 

Sebelah Timur  : Desa Kalisari Kecamatan kradenan 

 

 

4.1.2 Kondisi Sosio Demografi Desa Kuwu  



Kondisi sosio demografi adalah sosio atau sosial dapat didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang berkenan dengan masyarakat dan demografi adalah kondisi atau keadaan 

perubahan penduduk yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan 

seperti kelahiran, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin (Lembaga 

Demografi FE UI, 2000). Loix, dkk (2005) dalam Maria Rio Rita dan Ratna 

Kusumawati (2011) dalam sebuah penelitiannya mengemukakan beberapa komponen-

komponen dalam sosio demografi yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan serta mata 

pencaharian dll.  

Desa Kuwu Kabupaten Grobogan ini ada beberapa komponen-komponen sosio 

demografi diantaranya meliputi jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, 

jumlah menurut mata pencaharian, jumlah menurut sarana pendidikan dan jumlah 

menurut sarana kesehatan serta tenaga kesehatan. 

1. Kondisi Sosio Demografi Menurut Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan 

Jenis Kelamin di Desa Kuwu. 

Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan memiliki tiga Dusun yaitu 

dusun Tegal Kembangan, Dusun Kuwu Krajan, dan Dusun Sukorejo. Dari ketiga 

Dusun tersebut terdapat 35 RT dan 6 RW dengan jumlah penduduk sebanyak 6.033 

orang. Dari semua jumlah penduduk yang ada di Desa Kuwu semuanya adalah WNI 

(Warga Negara Indonesia) yang terdiri dari 3.029 orang laki-laki dan 3.004 orang 

perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis kelamin di Desa Kuwu 

Tahun 2021 

No. Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah 
(%) 

1 0-4 240 225 465 
(7,71) 

2 5-9 282 245 527 
(8,76) 

3 10-14 256 238 494 
(8,19)  

4 15-19 201 216 417 
(6,91) 

5 20-24 253 259 512 



(8,49) 

6 25-29 257 249 506 
(8,39) 

7 30-34 245 239 484 
(8,02) 

8 35-39 251 220 471 
(7,81) 

9 40-44 215 195 410 
(6,79) 

10 45-49 187 199 386 
(6,39) 

11 50-54 176 193 369 
(6,17) 

12 55-59 158 168 326 
(5,40) 

13 60-64 121 136 257 
(4,26)      

15 70-74 36 39 75 
(1,24) 

16 75+ 50 87 137 
(2,27) 

Jumlah  3.029 3.004 6.033 
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan 2021). 

Berdasarkan table diatas jumlah penduduk di Desa Kuwu usia belum produktif 

(0-14 tahun) sebanyak 1.486 orang (24,66%). Dan usia produktif (15-64 tahun) 

sebanyak 4.138 orang (68,63%), sedangkan usia tidak produktif (65+ tahun) sebanyak 

409 orang (6,78%). Jadi jumlah penduduk di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan usia 

belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun) dan usia tidak produktif 

(65+ tahun) lebih cenderung lebih tinggi pada usia produktif sebanyak 4.138 orang 

(68,63%).  

2. Kondisi Sosio Demografi Menurut Mata Pencaharian  

Pada umumnya masyarakat Desa Kuwu mempunyai mata pencaharian yang  

beraneka ragam yaitu terdiri dari PNS, TNI/POLRI, wiraswasta, petani, pertukangan, 

buruh tani, pensiunan, dan petani garam. Selain itu di  Desa Kuwu didukung oleh 

adanya potensi fenomena alam yang memadai, yaitu (Bledug Kuwu) yang berupa 

kawah lumpur (mud volcano) yang secara rutin meletupkan lumpur dari perut bumi 

yang bisa dikembangkan menjadi kawasan wirausaha sosial khususnya masyarakat 

Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan salah satunya seperti 

wirausaha sosial produksi masker lumpur yang bisa menjadi solusi memberdayakan 



masyarakat serta bisa dikembangkan untuk sebuah upaya memberikan kemampuan 

yang terpendam, keterampilan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk 

berperan aktif dalam proses pembangunan. Ketersediaan sumber daya alam, 

ketersediaan bahan baku industri dan keadaan wilayah yang dimiliki sangat membantu 

dalam meningkatkan usaha salah satunya produksi masker lumpur di Desa Kuwu 

tersebut. 

Tabel 4.2 

Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Kuwu 

No Mata Pencaharian Jumlah  
(%) 

1 PNS 92 
(16,79) 

2 TNI/POLRI 8 
(1,46) 

3 Wiraswasta 126 
(22,99) 

4 Pertukangan 48 
(8,76) 

5 Pensiunan 89 
(16,24) 

6 Petani/Buruh Tani 142 
(25,91) 

7 Petani Garam  18 
(3,28) 

8 Pelaku Produksi masker 
lumpur Bledug Kuwu 

25  
(4,56) 

Jumlah  548 
Sumber: Data Monografi Desa Kuwu Kecamatan Kradenan tahun 2020 

Dari data tabel di atas bahwa masyarakat Desa Kuwu yang bekerja sebagai PNS 

berjumlah 92 orang, masyarakat Desa Kuwu yang bekerja sebagai TNI/POLRI 

berjumlah 8 orang, masyarakat Desa Kuwu yang bekerja sebagai wiraswasta 

berjumlah 126 orang, masyarakat Desa Kuwu yang bekerja sebagai pertukangan 

berjumlah 48 orang, masyarakat Desa Kuwu yang bekerja sebagai pensiunan 

berjumlah 89 orang, masyarakat Desa Kuwu yang bekerja sebagai Petani/Buruh 

tani berjumlah 142 orang, sedangkan masyarakat Desa Kuwu yang bekerja sebagai 

Petani garam berjumalah 18 orang dan pelaku produksi masker lumpur Bledug 

Kuwu berjumlah 25 orang. 



1. Kondisi Sosio Demografi Menurut Jumlah Sarana Pendidikan. 

Tabel 4.3 

Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Kuwu Tahun 2021 

No 
Jenis Sarana 

Pendidikan 
Negeri Swasta Madrasah Jumlah  

1 TK - 4 - 4 

2 SD 3 - - 3 

3 SMP 1 - 1 2 

4 SMA 1 1 1 3 

Sumber: Data Monografi Desa Kuwu tahun 2021  

Dari segi sarana pendidikan pada table diatas, terdapat 4 buah TK Swasta, 3 

buah SD Negeri, 1 buah SMP Negeri serta 1 buah Madrasah, dan 1 buah SMA Negeri, 

1 Swasta serta 1 Madrasah. Keberadaan sarana tersebut sangat membantu dalam hal 

pendidikan pada masyarakat sekitar khususnya Desa Kuwu. 

4.1.3 Kondisi Ekonomi 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Penduduk miskin di Kabupaten 

Grobogan menunjukkan tren menurun selama periode 2013-2019. Tahun 2019, jumlah 

penduduk miskin tercatat sebesar 161,9 ribu jiwa atau 11,77 persen dari jumlah seluruh 

penduduk Kabupaten Grobogan. Secara nominal, angka tersebut mengalami penurunan 

dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 168,7 ribu jiwa atau 12,31 persen. Garis 

kemiskinan di Grobogan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2013 

hingga 2019. Pada tahun 2013, garis kemiskinan di Grobogan sebesar 278.786 

kemudian terus meningkat hingga menjadi 375.521 pada tahun 2019. Persentase 

penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan) di Kabupaten 

Grobogan pada bulan Maret 2020 sebesar 12,46 persen atau sekitar 172.256 orang, 

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada bulan 

Maret 2019 yaitu sebesar 11,77 persen atau sekitar 161.921 orang. Garis Kemiskinan 

Kabupaten Grobogan pada Maret 2020 sebesar Rp.395.001, per kapita perbulan, 

mengalami kenaikan dibanding Maret 2019 yaitu sebesar Rp.375.521, perkapita 



perbulan. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup 

penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun (inflasi).  

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan 

masyarakat perekonomian di Desa Kuwu sebagian besar dibidang pertanian sebagai 

komoditi utama perekonomian. Tetapi sejak munculnya fenomena alam (Bledug 

Kuwu) sebagian masyarakat Desa Kuwu memilih untuk memanfaatkan potensi yang 

dimiliki salah satunya produksi masker lumpur untuk melakukan peluang usaha dan 

beralih profesi atau hanya nyambi dengan berdagang di area Bledug Kuwu tersebut. 

Pengunjung telah mengenal Bledug Kuwu sebagai tempat wisata unik di Kabupaten 

Grobogan, maka tak jarang para pengunjung dari luar daerah hanya untuk melihat 

fenomena alam Bledug Kuwu sebuah letupan-letupan lumpur dari dalam perut bumi. 

Dari kondisi finansial tentu dapat menguntungkan bagi masyarakat sekitar khususnya 

Desa Kuwu. Natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki ini menjadi 

harapan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuwu dengan potensi 

fenomena alam yang dimiliki saat ini. 

4.2. Natural Asset Pelaku Produksi Masker Lumpur Bledug Kuwu Kabupaten 
Grobogan.  

Gambar 4.2 

  

Natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) Kabupaten Grobogan  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022)  

Natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) merupakan salah satu tempat 

kegiatan masyarakat Desa Kuwu khususnya pelaku usaha kecil produksi masker 

lumpur dalam melakukan aktivitas ekonomi, dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kegiatan yang mereka lakukan adalah menjual 



berbagai hasil potensi dari memanfaatkan adanya fenomena alam (Bledug Kuwu), 

untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa kebutuhan primer maupun sekunder. 

Dinamika sosial pada masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan ini terjadi 

sebab memiliki adanya sebuah natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang 

menghasilkan letupan-letupan lumpur yang memuntah secara periodik. Fenomena alam 

ini yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kuwu untuk menjadi obyek wisata 

yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Selain letupan lumpur Bledug Kuwu, 

wisatawan juga dapat menikmati secara langsung pembuatan garam secara tradisional 

dari hasil muntahan fenomena alam (Bledug Kuwu). Sebelum status Desa Kuwu yang 

berubah menjadi Desa wisata awalnya belum diketahui oleh masyarakat Desa Kuwu 

pada umumnya. Sebab minimnya sebuah informasi yang disampaikan oleh 

DISPORABUDPAR (Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata) dan 

POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang menjadi alasan kenapa sebagian 

masyarakat Desa Kuwu belum mengetahui bahwa Desa mereka merupakan Desa 

wisata yaitu fenomena alam (Bledug Kuwu). Hal ini berakibat masyarakat belum 

menyadari bahwa ada kesempatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan untuk dijadikan sebagai peluang usaha dengan memanfaatkan 

adanya sebuah natural asset potensi dari fenomena alam (Bledug Kuwu) salah satunya 

yaitu produksi masker lumpur serta dapat dijadikan sebagai upaya untuk bertahan hidup 

dan menjadikan hidup mereka berubah menjadi lebih baik dan menjadikan Desa Kuwu 

untuk lebih berkembang kedepannya.  

Setelah dilaksanakan pertemuan antara POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) 

kelompok yang dikelola oleh DISPORABUDPAR dengan masyarakat Desa Kuwu 

yang merupakan suatu kegiatan yang positif yang mencerminkan kerukunan 

masyarakat tersebut, secara tidak disadari dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan 

individu lain, mereka berkumpul menjadi satu, bertukar pikiran, dan berdiskusi untuk 

membahas pengembangan adanya sebuah potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) yang 

dimiliki. Desa Kuwu yang sekarang terkenal dengan sebuah potensi fenomena alam 

(Bledug Kuwu) ini dapat mempengaruhi habitus mereka dalam berkehidupan 

kedepannya. Potensi dari fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dapat menghasilkan 

garam dari kandungan air yang dikeluarkan dari muntahan lumpur Bledug Kuwu yang 

menyebabkan mata pencaharian pokok masyarakat Desa Kuwu adalah sebagai petani 

garam, selain itu yang dilakukan oleh masyarakat sekitar fenomena alam (Bledug 



Kuwu) yaitu mereka menjual makanan dan minuman, souvenir, menjaga toilet, dan 

menjadi tukang parkir dan sejalannya waktu masyarakat Desa Kuwu mengalihkan 

pekerjaan masyarakat Kuwu untuk menjadi pedagang di area fenomena alam (Bledug 

Kuwu). Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan untuk menambah penghasilan 

dalam keseharian mereka.  

Bledug Kuwu merupakan salah satu fenomena alam yang apabila dioptimalkan 

secara maksimal dapat memberikan kontribusi dalam Desa Kuwu Kabupaten 

Grobogan. Dengan adanya DISPORABUDPAR dan POKDARWIS (Kelompok Sadar 

Wisata) serta adanya partisipasi dari masyarakat Desa Kuwu dalam keikutsertaan dalam 

pemanfaatan sebuah adanya potensi fenomena alam (Bledug Kuwu). Upaya yang telah 

dilakukan oleh DISPORABUDPAR dan POKDARWIS dalam adanya sebuah potensi 

fenomena alam (Bledug Kuwu) yaitu melakukan pemandu wisata untuk pengunjung 

serta memberikan ide kepada masyarakat untuk melakukan peluang usaha dengan 

berjualan di area Bledug Kuwu dengan memanfaatkan hasil dari potensi fenomena alam 

(Bledug Kuwu) yang dimiliki salah satunya yaitu produksi masker lumpur. Hal ini di 

karenakan suatu Desa yang memiliki potensi (Bledug Kuwu) harus mengikutsertakan 

masyarakat setempat untuk ikut serta di dalamnya, agar mereka merasa memiliki 

sehingga dengan siap sedia merawat dan menjaga apa yang mereka miliki tersebut.  

Fenomena alam (Bledug Kuwu) ini juga memiliki potensi-potensi lain yang belum 

tergali. Beberapa potensi yang menarik yang ada di Desa Kuwu antara lain dari segi 

keterampilan masyarakatnya, salah satunya yaitu peluang usaha produksi masker 

lumpur yang dihasilkan dari sebuah natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu).  

Latar belakang munculnya masker lumpur ini dari adanya awal munculnya sebuah 

fenomena alam (Bledug Kuwu) yang merupakan sebuah semburan lumpur atau sebuah 

kawah lumpur (mud volcano) yang disertai dengan letupan-letupan gas dari dalam 

tanah yang berlangsung secara berkala antara 2 dan 3 menit. Pembentukan kawah 

lumpur (mud volcano) termasuk dalam tipe kolam lumpur panas dimana gas keluar dari 

suatu celah dengan temperatur lebih kecil dari titik didih. Hal tersebut disebabkan oleh 

faktor pembentuk tenaga panas bumi atau geothermal secara umum diartikan sebagai 

manifestasi suhu bumi yang telah ada sejak bumi terbentuk. Di Bledug Kuwu tersebut 

terjadi karena adanya proses alam. Secara geologi, kawah lumpur Bledug Kuwu 

tersebut merupakan aktivitas pelepasan gas dari dalam bumi.  



Dari hasil wawancara Bapak “SM” (wawancara pada tanggal 10 september 2022) 

pekerja sebagai pelaku atau pembuat produksi masker lumpur di area Bledug Kuwu, 

bahwasanya: letupan-letupan lumpur yang terjadi biasanya membawa pula larutan kaya 

mineral dari bagian bawah lumpur ke atas diantaranya adalah mengandung sulfur dan 

belerang dengan konsentrasi tinggi memiliki khasiat untuk mengobati penyakit kulit 

dan dimanfaatkan oleh warga setempat maupun pendatang untuk mengobati penyakit. 

Dari kandungan mineral yang ada di lumpur Bledug Kuwu tersebut sehingga 

masyarakat Desa Kuwu muncul sebuah ide untuk dimanfaatkan sebagai peluang usaha 

salah satunya produksi masker wajah untuk mengeringkan jerawat untuk dijadikan 

sebagai upaya bertahan hidup masyarakat Desa Kuwu. Produk-produk inilah yang salah 

satunya akan menjadi something to buy di Desa Wisata fenomena alam (Bledug Kuwu) 

tersebut. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwasannya pemanfaatan 

dari adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) produksi masker lumpur yang 

dimiliki dapat dikatakan menghasilkan margin keuntungan yang cukup untuk dijadikan 

sebagai upaya bertahan hidup untuk menambah pengahasilan sehari-hari dengan 

memanfaatkan atau mengoptimalkan adanya hasil dari potensi fenomena alam Bledug 

Kuwu yaitu salah satunya lumpur yang dapat digunakan sebagai masker wajah yang 

akan sering dibutuhkan oleh pihak remaja khususnya yang mengalami masalah kulit 

seperti jerawat, sebab pembuatan masker lumpur ini menggunakan bahan yang alami 

yang secara langsung diambil dari fenomena alam (Bledug Kuwu) saat meletup lumpur 

dari dalam perut bumi tersebut, dan tidak ada campuran bahan yang berbahaya atau 

yang bermerkuri. Sebab lumpur disini memiliki manfaat tersendiri untuk kesehatan 

khususnya kecantikan sehingga lumpur tersebut dapat diolah sebagai bahan perawatan 

kulit wajah tradisional sebagai masker wajah. Lumpur yang mengandung garam (NaCl) 

beserta gas yang mengandung unsur belerang (S) dan hidrokarbon yang dapat diperoleh 

dari fenomena alam (Bledug Kuwu) Kabupaten Grobogan. Lumpur tersebut terlebih 

dahulu sudah pernah diuji laboratorium untuk mengetahui kandungan secara pasti dan 

benar, mengingat lumpur Bledug Kuwu rasa asin selain itu mengandung garam dan gas 

unsur belerang ini dapat diestimasikan dapat mengatasi masalah kulit khususnya untuk 

mengeringkan jerawat. 

Tetapi produksi masker lumpur hasil dari potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) 

ini belum terlalu dimanfaatkan atau dioptimalkan oleh pihak masyarakat sekitar. Sebab 



masyarakat Desa kuwu belum maksimal dalam mengoptimalkan dan kurangnya sebuah 

dukungan maupun modal yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri dari adanya 

fenomena alam (Bledug Kuwu). Seperti yang dijelaskan oleh Bapak “ST” selaku 

pekerja sebagai pelaku produksi masker lumpur di area fenomena alam Bledug Kuwu 

(Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2022) beliau mengatakan: 

“Kebanyakan masyarakat Desa Kuwu disini sebenarnya mempunyai 

niatan untuk lebih memanfaatkan dari hasil potensi fenomena produksi 

masker lumpur Bledug Kuwu ini mbak, tetapi belum tau caranya atau 

pengetahuan yang lebih salah satunya dalam memasarkan produksi 

masker lumpur tersebut, dikarenakan belum terlalu faham adanya 

sebuah teknologi” 

Gambar 4.3 

     

    Produksi Masker Lumpur Bledug Kuwu (Sumber: Dokumentasi 

Pribadi Tahun 2022 dan https://tinyurl.com/2s964brf) 

Produksi masker lumpur ini, masyarakat Desa Kuwu sebenarnya mempunyai 

rencana untuk lebih dimanfaatkan untuk kedepannya tetapi masyarakat tersebut 

minimnya sebuah pengetahuan khususnya dalam segi promosi seperti belum terlalu 

melek adanya sebuah teknologi seperti dengan menjual produksi masker lumpur ini 

salah satunya dengan menggunakan market place seperti shopee, lazada, maupun 

melalui social media lainnya. Maka dari itu masyarakat Desa Kuwu yang pekerja 

sebagai pedagang produksi masker lumpur tersebut mempromosikan hanya dengan 

berinteraksi antara mulut ke mulut di fenomena alam (Bledug Kuwu) dengan 

menunggu pengunjung maupun wisatawan yang datang saja untuk menjual produksi 

masker lumpur tersebut.  



Produksi masker lumpur ini dilakukan oleh ide dari masyarakat sekitar Desa Kuwu 

itu sendiri sebab kurangnya dukungan dari pihak pemerintah itu sendiri  untuk dapat 

lebih memanfaatkan hasil dari potensi fenomena alam produksi masker lumpur Bledug 

Kuwu ini lebih lanjut, untuk memulai usaha masker lumpur ini menggunakan modal 

relative tidak terlalu besar sebab bisa secara langsung mengambil saat terjadi letupan 

lumpur atau saat lumpur meletup ke atas dari dalam perut bumi dan saat proses 

pengambilan masker lumpur tersebut harus secara langsung di taruh diwadah yang 

tertutup agar tidak kering, sebab masker lumpur ini jika kering sudah tidak dapat 

digunakan atau diaplikasikan diwajah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak “ST” selaku 

pekerja sebagai pelaku produksi masker lumpur di area fenomena alam Bledug Kuwu 

(Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2022) beliau mengatakan: 

 “Sebenarnya proses pengambilan masker lumpur dari fenomena alam 

Bledug Kuwu ini tidak mudah juga mbak, dikarenakan harus pas waktu 

lumpur itu meletup dari perut bumi dan mencari lumpurnya yang masih 

aktif agar bisa digunakan” 



Gambar 4.4 

  

Proses Pengambilan Produksi Masker Lumpur Bledug Kuwu (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi Tahun 2022). 

Setiap harinya proses pengambilan produksi masker lumpur di Bleduk Kuwu ini 

biasanya dilakukan saat pagi hari dimulai pukul 07.00-09.30 dan sore hari 15.00-17.00 

agar saat proses pengambilan masker lumpur tidak panas dan juga bisa memilih lumpur 

dengan kualitas yang terbaik dan yang terpenting lumpurnya masih aktif dengan 

letupan-letupan lumpur dari dalam perut bumi agar bisa di produksi sebagai masker 

wajah dan bisa untuk langsung dipasarkan atau dijual di sekitar fenomena alam (Bleduk 

Kuwu) Kabupaten Grobogan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak “ST” selaku pekerja 

sebagai pelaku produksi masker lumpur di area fenomena alam Bledug Kuwu 

(Wawancara Pada Tanggal 25 Juni 2022) beliau mengatakan: 

“Produksi masker lumpur ini biasanya mendapatkan penghasilan 

sekitar Rp.100.000 dalam seminggu itupun kalau rame ada pengunjung 

yang datang di fenomena alam (Bledug Kuwu) misal tidak ada 

pengunjung yang datang ya tidak ada pemasukan mbak” 

Dengan adanya sebuah potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) yang ada di wilayah 

sekitar yang dijadikan untuk bertahan hidup salah satunya dengan melakukan usaha 

produksi masker lumpur hasil dari potensi fenomena alam Bledug Kuwu khususnya 

Desa Kuwu ini, dan disini sudah dapat dikatakan memberikan kontribusi dalam 

memperbaiki perekonomian dan dijadikan sebagai upaya untuk bertahan hidup melalui 

pemanfaatan adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki di 

Desa Kuwu Kabupaten Grobogan.  



4.3. Strategi Bertahan Hidup Berbasis Natural Asset Pelaku Usaha Kecil Produksi 
Masker Lumpur Di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan. 

Strategi merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam 

menghadapi masalah-masalah sosial atau pemecahan masalah yang terjadi dalam 

masyarakat dengan tujuan mendapatkan hasil atau keputusan yang baik. Menurut 

Susilawati (2003) bahwa strategi merupakan alternatif untuk bertahan hidup dalam 

mengembangkan perekonomian keluarga.  

Dari hasil penelitian bahwasanya dalam hal strategi bertahan hidup berbasis natural 

asset yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil produksi masker lumpur di Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan untuk memastikan kelangsungan nafkah rumah tangga dalam 

keluarga dengan menggunakan konsep menurut Suharno, Edi, (2003:31) yang 

menyatakan bahwasanya dalam strategi bertahan hidup dalam mengatasi goncangan 

atau tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:  

a) Strategi aktif, yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga. 

Misalnya melakukan aktivitasnya sendiri, memanfaatkan sumber atau tanaman liar di 

lingkungan sekitarnya dan sebagainya.  

Strategi aktif adalah strategi bertahan hidup yang salah satunya dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan yang sebagaian besar bekerja sebagai 

petani maupun pedagang. Dengan adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) 

yang dimiliki di daerah tersebut, yang di mana masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-

harinya dengan memanfaatkan potensi dari fenomena alam (Bledug Kuwu) salah 

satunya yaitu produksi masker lumpur yang dimiliki.  Seperti hasil wawancara yang di 

ungkapkan salah satu warga di Desa Kuwu Ibu “VR” (35 Tahun) selaku pekerja sebagai 

pedagang masker lumpur (Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022): 
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Tempat penjualan produksi masker lumpur di area fenomena alam (Bledug 

Kuwu). (Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022) 

“Pertamanya saya hanya menjual es kelapa, makanan ringan di 

fenomena alam wisata Bledug Kuwu ini, tetapi sejak tau hasil letupan 

lumpur Bledug Kuwu bisa diproduksi sebagai masker wajah saya ikut 

menjualnya tetapi keuntungannya cuma sedikit karena kurang 

menariknya dari segi pengemasan masker lumpurnya sehingga pembeli 

kebanyakan masih kurang tertarik, tetapi juga bisa di bilang lumayan 

bisa menambah penghasilan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

hidup meskipun tidak banyak mbak”. 

Dengan demikian, dengan memanfaatkan potensi natural asset produksi masker 

lumpur Bledug Kuwu ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang tadinya hanya 

mengandalakan hasil dari penjualan es kelapa dan makanan ringan sekara ng ada 

tambahan penghasilan dari penjualan produksi masker lumpur tersebut meskipun 

belum terlalu banyak keuntungannya tetapi dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup atau untuk bertahan hidup masyarakat Desa Kuwu dalam 

kesehariannya.   

b) Strategi pasif, yaitu mengurangi pengeluaran keluarga. Strategi pasif merupakan 

cara bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran keluarga, 

strategi ini merupakan salah satu cara masyarakat miskin untuk bertahan hidup 

pekerjaan sebagai pedagang kecil yang umumnya dilakukan oleh masyarakat desa 

membuat pendapatan mereka relatif kecil dan tidak menentu. 



Strategi pasif yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kuwu yang 

menerapkan hidup hemat khusunya yang bekerja sebagai pedagang kecil. Sikap hemat 

yang dilakukan keluarga pedagang adalah membiasakan keluarga untuk mengurangi 

pengeluaran kebutuhan dapur karena tidak menentunya pendapatan yang didapatkan 

dari hasil jualan membuat mereka harus menerapkan pola hidup hemat sehingga 

mereka membiasakan diri untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan dapur dan  makan 

dengan lauk yang sederhana. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu “SR” (55 Tahun) 

selaku pekerja sebagai pembuat masker lumpur di area Bledug Kuwu (Wawancara Pada 

Tanggal 26 Juli 2022): 
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Wawancara Dengan Pekerja Sebagai Pelaku Produksi Masker Lumpur di area 

Bledug Kuwu (Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022) 

“Karena tidak menentu uang yang di dapat dari hasil jualan produksi 

masker lumpur Bledug Kuwu ini, jadinya uangnya harus di hemat-

hemat, seperti yang penting-penting saja yang di beli mbak”. 

Dari wawancara diatas masyarakat Desa Kuwu khusunya yang bekerja sebagai 

pembuat masker lumpur berusaha berhemat keuangan dan meminimalisir pengeluaran 

karena bertambahnya beban pengeluaran setiap bulannya. Masyarakat yang berupaya 

meminimlisir pengeluaran dengan memprioritaskan kebutuhan pokok mereka seperti 

beras yang setiap hari mereka konsumsi. 

c) Strategi jaringan yaitu membuat hubungan dengan orang lain. Menerapkan 

strategi aktif dan pasif terkadang masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga para pedagang kecil ini, terutama jika para pedagang membutuhka     n uang 

secara mendadak dan dalam jumlah yang besar, pada saat seperti ini para pelaku usaha 

kecil di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan menerapkan strategi jaringan. Strategi 



jaringan adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminta bantuan 

kepada kerabat, tetangga dan relasi lainnya baik secara formal maupun informal ketika 

dalam kesulitan.  

Meminjam uang merupakan langkah pertama para pelaku usaha kecil untuk 

mendapatkan uang secara cepat, bagi pelaku usaha kecil yang memiliki tabungan 

berupa kendaraan roda dua (motor) atau lahan tanah, mereka biasanya akan 

menggadaikan atau bahkan menjual kendaraan tersebut ketika membutuhkan uang. 

Meminjam uang atau menggadaikan berupa kendaraan roda dua (motor) disini juga 

dapat digunakan untuk memulai usaha atau menambah sebagai modal untuk 

menompang perekonomian dengan memanfaatkan potensi dari natural asset fenomena 

alam (Bledug Kuwu) salah satunya yaitu produksi masker lumpur untuk digunakan 

sebagai upaya strategi bertahan hidup dalam jangka panjang. Hal ini terungkap dari 

pernyataan Mas “JK” 27 Tahun (Wawancara Pada Tanggal 26 Juli 2022), salah satu 

pekerja sebagai pelaku produksi  masker lumpur yang mengatakan:  
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Wawancara Dengan Pekerja Sebagai Pelaku Produksi Masker Lumpur (Sumber: 

Dokumentasi Pribadi Tahun 2022) 

“Kalau butuh uang atau tambahan modal untuk memulai usaha yang 

palingan motor yang cepat terjual atau di gadai dan tanah kalau ada 

keperluan yang mendesak mbak, dan lumayan besar jumlahnya itu baru 

tanah di gadai dan meminjam uang di bank atau di koperasi yang ada 

di sini”. 

Dari pernyataan diatas bahwasanya sebagian masyarakat yang memiliki uang lebih 

akan digunakan untuk membeli barang berharga seperti kendaraan roda dua, selain 



kendaraan bermotor adalah kebutuhan mereka untuk berpergian mereka juga dapat 

mengunakan sebagai tabungan jika nanti akan membutuhkan uang yang mendesak dan 

akan menjualnya kembali. Selain menjual kendaraan mereka, masyarakat juga akan 

menggunakan link mereka denga cara meminjam uang ke kerabat terdekat maupun 

tetangga mereka. Adapun sebagian masyarakat yang mempunyai lahan pertanian 

mereka menggunakan sebagai tabungan jika mereka memerlukan kebutuhan mendesak 

dengan cara menjual atau menggadai ke orang yang mereka kenal. Kendaraan roda dua 

(motor) yang dimiliki oleh warga akan mereka jual atau gadaikan jika tidak 

mendapatkan pinjaman dari tetangga maupun kerabat. Maka masyarakat tidak 

mempunyai pilihan lain selain menjual atau menggadaikan barang yang mereka punya. 

Mereka yang menjual atau menggadaikan barang miliknya akan mereka gadai pada 

sanak keluarga maupun orang yang mereka kenal karena jika sewaktu-waktu mereka 

membutuhkannya kembali dan mereka jika sudah mempunyai uang maka mereka akan 

menebusnya kembali pada orang tersebut. 

Jadi hasil penelitian dalam strategi bertahan hidup menurut masyarakat berbasis 

natural asset pelaku usaha kecil produksi masker lumpur yang diperoleh dari 

wawancara dan pengamatan langsung di Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten 

Grobogan, yaitu menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan tiga strategi bertahan 

hidup yaitu strategi aktif, pasif dan jaringan, ketiga strategi ini di lakukan masyarakat 

karena adanya sebuah potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki yang dapat 

dijadikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan 

potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) serta dapat melakukan peluang usaha dengan 

berjualan di area fenomena alam (Bledug Kuwu).  

Strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan adalah sebuah strategi yang 

dilakukan masyarakat untuk menambah pendapatan keluarga, dari adanya dampak 

positif yang ditimbulkan dengan adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) 

yang dimiliki dan dapat dirasakan secara langsung oleh masayarakat, seperti adanya 

melakukan peluang usaha berjualan dengan memanfaatkan potensi fenomena alam 

(Bledug Kuwu) yang dimiliki salah satunya yaitu produksi masker lumpur, karena 

sebagian masyarakat Desa Kuwu yang sudah berkeluarga tidak merantau untuk 

mencari penghasilan jadi mereka hanya dapat bekerja sebagai pedagang di area Bledug 

Kuwu tersebut. Maka dari itu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga 

dalam menekankan pada aspek ekonomi, dapat melalui pemanfaatan potensi yang 



dimiliki seperti halnya fenomena alam (Bledug Kuwu) di Desa Kuwu Kabupaten 

Grobogan, serta dapat melakukan penghematan dengan mengurangi pengeluaran yang 

meliputi pengurangan total konsumsi, merubah pola konsumsi, menjual barang-barang 

milik rumah tangga, strategi ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pada 

tingkat dasar. 

4.4. Analisis Strategi Bertahan Hidup Berbasis Natural Asset Pelaku Usaha Kecil 
Produksi Masker Lumpur Di Desa Kuwu Kabupaten Grobogan Menggunakan 
Teori Struktural Fungsional (AGIL) Talcott Parsons. 

Fungsi merupakan sekumpulan tindakan yang diartikan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sistem sosial. Ada empat bagian dalam fungsional yang harus dimiliki 

oleh suatu sistem. Keempat hal yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi 

ini menjadi ciri dari setiap sistem yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Agar 

dapat terus bertahan, sistem harus menjalankan empat fungsi yaitu adaptasi, tujuan, 

integrasi, dan latensi atau pemeliharaan pola. Dalam suatu tradisi juga harus ada dan 

menjalankan keempat fungsi tersebut agar bertahan di tengah masyarakat yang terus 

mengalami perkembangan dan perubahan ini. Sebagaimana penjelasan dibawah ini: 

a. Adaptation (Adaptasi)  

Suatu sistem harus dapat mengatasi dan memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai 

dengan situasi lingkungan dan kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat harus dapat 

menyesuaikan diri dengan lingkungan serta menyesuaikan lingkungan dengan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu daerah tersebut.  
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Aktivitas masyarakat Desa Kuwu di natural asset fenomena alam Bledug Kuwu 

(Sumber:Dokumentasi Pribadi Tahun 2022). 



Begitu juga dengan adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) di Desa 

Kuwu Kabupaten Grobogan ini, banyaknya masyarakat Desa Kuwu dengan 

memanfaatkan natural asset yang dimiliki dapat menyebabkan terjadinya perubahan 

sosial. Hal tersebut wajar saja, karena itu terjadi sebagai bentuk atau wujud dari 

adaptasi terhadap lingkungan sosial yang sudah berubah kondisinya. Perubahan sosial 

adalah kejadian yang normal dan berkelanjutan, tetapi menurut arah yang berbeda di 

berbagai tingkat kehidupan sosial dengan berbagai tingkat kecepatan. Perubahan sosial 

dapat menuju kepada suatu arah tertentu dan perubahan sosial bisa terjadi dalam jangka 

waktu yang pendek maupun panjang.  

Menurut pengamatan peneliti, Mayarakat Desa Kuwu adalah masyarakat yang 

awalnya mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani. Namun, setelah adanya natural 

asset fenomena alam (Bledug Kuwu) ini, adaptasi yang terjadi didalam masyarakat 

terus mengalir sedikit demi sedikit dengan mulai sadar adanya fenomena alam (Bledug 

Kuwu) yang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dengan mentransformasi 

adanya natural asset terhadap dengan aspek ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari serta dapat membuka peluang usaha salah satunya produksi masker lumpur 

Bledug Kuwu, maka dari itu masyarakat mau tidak mau harus dapat beradaptasi supaya 

dapat memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Adaptasi yang dimaksud disini 

adalah adaptasi masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan terhadap adanya natural 

asset yang dimiliki dengan mengetahui potensi dari munculnya fenomena alam (Bledug 

Kuwu) yang dapat mempengaruhi proses atau tujuan ke arah hidup yang lebih baik. 

b. Goal Attainment (Pencapaian tujuan)  

Sistem diharapkan agar dapat membuat suatu tujuan dan memiliki cara tersendiri 

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.  
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Wisatawan saat membeli produksi masker lumpur Bledug Kuwu (Dokumentasi 

Pribadi Tahun 2022) 

Pencapaian tujuannya disini masyarakat Desa Kuwu Kabupaten Grobogan tentunya 

ingin menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya dengan memanfaatkan natural 

asset  produksi masker lumpur Bledug Kuwu tersebut. Tujuan adanya natural asset 

produksi masker lumpur Bledug Kuwu saat ini adalah supaya untuk menopang 

ekonomi dengan melakukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi Bledug 

Kuwu salah satunya produksi masker lumpur untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari. Jadi tujuannya dari adanya natural asset Bledug Kuwu yang dimiliki ini sebagai 

support terhadap peningkatan ekonomi baik sebagai mata pencaharian pokok maupun 

sebagai mata pencaharian sampingan. 

c. Integration (Integrasi) 

Sistem dapat mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Ia 

pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut (Adaptation, 

Goal,Latency). Setelah beradaptasi dan mentukan tujuan-tujuannya, maka selanjutnya 

adalah pemeliharaan pola. Sistem ini akan terus berputar kembali lagi yaitu beradaptasi, 

memiliki tujuan, dan memelihara pola. Dan seterusnya akan begitu agar suatu sistem 

bisa berlangsung dengan baik.  
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Pembuatan garam dan pengambilan lumpur di natural asset fenomena alam 

(Bledug Kuwu). (Sumber: Dokumentasi Pribadi Tahun 2022 dan 

https://tinyurl.com/42fhh4s9) 

Jadi hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan tetap memelihara dan mengelola natural asset fenomena alam  

(Bledug Kuwu) yang dimiliki di Desa Kuwu dan kemudian dimanfaatkan sehingga 

menghasilkan pendapatan secara ekonomi. Bahkan memang sudah seharusnya dengan 

tujuan awal bahwa adanya potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) dapat menunjukan 

kehidupan yang lebih baik kedepannya untuk menambah pendapatan dalam ekonomi.  

d. Latency (Pemeliharaan Pola)  

Sistem dapat melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan 

pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Keempat 

hal ini harus dapat dilakukan dalam suatu sistem.  

Sistem disini mengatur jalannya potensi fenomena alam Bledug Kuwu, di Desa 

Kuwu pengelolaan fenomena alam tersebut dikelola oleh masyarakat dan pemerintah 

Desa Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Peran DISPORABUDPAR 

(Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata) dan POKDARWIS (Kelompok 

Sadar Wisata) upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pemandu wisata untuk 

pengunjung serta memberikan ide pada masyarakat untuk melakukan peluang usaha 

diantaranya sebagai pedagang menjual produksi masker lumpur, makanan dan 

minuman, souvenir, petani garam, menjaga toilet, dan menjadi tukang parkir di area 

Bledug Kuwu dengan memanfaatkan potensi dari fenomena alam (Bledug Kuwu) yang 

dimiliki. Sehingga sistem ini dapat berjalan dengan tujuan untuk mendongkrak 

perekonomian masyarakat Desa Kuwu agar tetap bertahan hidup untuk kehidupan yang 

lebih baik. 



Keempat persyaratan fungsional itu mempunyai hubungan erat dengan keempat 

sistem tindakan sebagaimana akan diuraikan pada bagian berikutnya nanti. Sistem 

organisme biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan 

kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan 

merumuskan tujuan dan menggerakan segala sumber daya alam untuk mencapai 

tujuan-tujuan itu. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan 

mengontrol komponen-komponen pembentuk masyarakat itu. Akhirnya sistem 

kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur-struktur 

yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai-nilai yang memotivasi mereka 

dalam berbuat sesuatu. 

Agar dapat tetap bertahan, maka suatu sistem harus mempunyai keempat fungsi ini. 

Talcott Parson mendesain skema AGIL ini untuk digunakan di semua tingkat dalam 

sistem teorinya, yang diaplikasikan sebagai berikut: 

1. Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi 

dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Jadi dengan 

adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki ini, masyarakat 

Desa Kuwu dapat mengembangkan potensi daerahnya sebagai penopang dalam 

kehidupan ekonomi serta dapat dijadikan sebagai upaya untuk strategi bertahan 

hidup. 

2. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan 

tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. 

Kepribadian untuk kecenderungan berlatar belakang memanfaatkan adanya natural 

asset fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dimiliki ini untuk proses tujuan ke arah 

hidup yang lebih baik salah satunya dengan melakukan usaha membuat produksi 

masker lumpur Bledug Kuwu tersebut. 

3. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-

bagian yang menjadi komponennya. Sedianya sistem sosial dapat menumbuhkan 

rasa gotong royong berlatar belakang memajukan daerahnya. Sistem kultural 

melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat 

norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Hal ini untuk tujuan 



suatu pemeliharaan atas perolehan yang telah didapat dengan munculnya sebuah 

natural asset fenomena alam Bledug Kuwu tersebut. 

4.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Strategi Bertahan Hidup Berbasis 
Natural Asset Pelaku Usaha Kecil Produksi Masker Lumpur di Desa Kuwu 
Kabupaten Grobogan. 

Pada tahap identifikasi faktor-faktor dalam strategi bertahan hidup berbasis natural 

asset produksi masker lumpur di Desa kuwu, peneliti ingin mengetahui apa saja yang 

menjadi faktor penghambat dan pendukung. Berikut ini hasil wawancara dengan 

informan: 

1) Faktor pendukung  

Dari hasil penelitian terdapat beberapa faktor pendukung dalam strategi bertahan 

hidup berbasis natural asset pelaku usaha kecil produksi masker lumpur Desa Kuwu 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, seperti yang disampaikan oleh Ibu “SL” 

selaku pekerja sebagai pelaku produksi masker lumpur di area Bledug Kuwu 

(Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2022): 

“Respon dari masyarakat itu positif mbak. Banyak masyarakat 

khususnya Desa Kuwu yang tertarik adanya potensi fenomena alam 

(Bledug Kuwu) salah satunya dapat membuka peluang usaha produksi 

masker lumpur ini sebab tidak terlalu memerlukan biaya yang besar 

mbak, dan lumayan dapat membantu perekonomian sehari-hari” 

Selain itu peneliti juga menemukan faktor pendukung lainnya. Sebagaimana yang 

disampaikan menurut Ibu “KT” selaku pekerja sebagai pelaku produksi masker 

lumpur di area Bledug Kuwu (Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2022): 

“Yaa...enaknya jualan produksi masker lumpur ini bahan bakunya 

mudah di peroleh tidak perlu jauh-jauh mencari di kota lain, dengan 

cara langsung mengambil dari fenomena alam (Bledug Kuwu) 

tersebut”. 

Selain itu peneliti juga menemukan faktor pendorong yang lainnya. sebagaimana 

disampaikan oleh Saudara “JK” selaku pekerja sebagai pelaku produksi masker 

lumpur di area Bledug Kuwu (Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2022): 

“Yang mendorong saya kerja disini salah satunya ya dekat dengan 

rumah, tidak perlu merantau, bisa menambah pendapatan sehari-hari 



untuk bertahan hidup, walaupun saya belum berkeluarga tapi bisa 

nambah-nambah buat jajan juga mbak”. 

Jadi faktor pendukung dalam strategi bertahan hidup berbasis natural asset 
produksi masker lumpur di Desa kuwu sebagai berikut: 

1. Respon positif terhadap adanya natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu) 

potensi lumpur yang dapat dimanfaatkan sebagai produksi masker lumpur yang 

dijadikan sebagai upaya untuk bertahan hidup masyarakat Desa Kuwu serta dapat 

melakukan peluang usaha untuk menajadi penopang perekonomian.   

2. Bahan baku untuk produksi masker lumpur mudah di dapatkan dengan cara 

langsung mengambil dari fenomena alam (Bledug Kuwu) saat lumpur meletup keatas 

dari dalam perut bumi. 

2) Faktor Penghambat  

Strategi bertahan hidup berbasis natural asset produksi masker lumpur Desa Kuwu 

Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan juga memiliki faktor penghambat, seperti 

yang disampaikan oleh Ibu “SL” selaku pekerja sebagai pelaku produksi masker 

lumpur (Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2022): 

“Kendalanya lebih ke masalah dukungan serta permodalan mbak, yang 

belum maksimal dalam sebuah usaha lumpur ini, kami sebernarnya 

membutuhkan sosialisasi dalam segi promosi serta memanfaatkan 

adanya sebuah  Potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dapat 

dijadikan sebagai upaya bertahan hidup serta dapat melakukan peluang 

usaha salah satunya produksi masker lumpur agar menjadikan 

kehidupan lebih baik kedepannya.” Minimnya edukasi dan sosialisasi 

masih terbatas tentag manffat dari lumpur  

 Faktor penghambat lain yang di sebutkan oleh Pak “MN” selaku pekerja sebagai 

pekerja sebagai pelaku usaha kecil atau pembuat produksi masker lumpur 

(Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2022) : 

“Penghambatnya ya rendahnya daya beli masyarakat/ wisatawan yang 

datang di Fenomena alam (Bledug Kuwu) mbak, ya karena kurang 

menariknya dalam segi pengemasannya mbak salah satunya.” 



Disampaikan pula oleh anggota warga beajar lain, Ibu “SY” selaku pekerja 

sebagai pelaku usaha kecil atau pembuat produksi masker lumpur (Wawancara Pada 

Tanggal 12 Agustus 2022): 

“Hambatannya ya mbak, danya banyak produk masker wajah yang 

dijual dengan model pengemasan yang lebih menarik dan terlihat 

higenis mbak, ya jadinya produksi masker lumpur alami yang ditaruh 

dalam botol aqua ini kurang menarik pelanggan mbak.” 

Jadi faktor penghambat dalam strategi bertahan hidup berbasis natural asset 

produksi masker lumpur di Desa kuwu sebagai berikut: 

1. Minimnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah terhadap pemanfaatan serta 

pemasaran dari potensi lumpur dari fenomena alam (Bledug Kuwu). 

2. Rendahnya daya beli terhadap produksi masker lumpur sebab dikarenakan 

hanya dengan mengandalkan wisatawan yang datang di Fenomena alam 

(Bledug Kuwu) Kabupaten Grobogan tersebut. 

3. Kurang menariknya segi pengemasan produksi masker lumpur.  

Tentang identifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam strategi 

bertahan hidup berbasis natural asset produksi masker lumpur di Desa Kuwu 

Kabupaten Grobogan disini menggunakan teknik analisis SWOT dengan 

pendekatan kualitatif, yang terdiri dari Strenghts, Weakness, Opportunities dan 

Threaths. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (strengths) 

dan peluang (opportunities), namun dapat meminimalkan kelemahan (weakness) 

dan ancaman (threaths). Berikut ini daftar pertanyaan analisis SWOT terhadap 

adanya sebuah natural asset fenomena alam (Bledug Kuwu).  

Tabel 4.4 

Daftar Pertanyaan SWOT 

Konsep Kategori Daftar Pertanyaan 

Analisis 
SWOT 

Kekuatan 1. Apa kelebihan yang dimiliki adanya 
sebuah natural asset fenomena alam 
(Bledug Kuwu)? 

Kelemahan 2. Apa kekurangan yang dimiliki adanya 
sebuah natural asset fenomena alam 
(Bledug Kuwu)? 



Peluang 3. Apa peluang yang ada dari adanya sebuah 
natural asset fenomena alam (Bledug 
Kuwu) di masa yang akan datang? 

Ancaman 4. Apa ancaman yang ada dari adanya 
sebuah natural asset fenomena alam 
(Bledug Kuwu)? 

 

Tabel 4.5 

Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

 

Faktor 

Internal 

Kekuatan (strength) Kelemahan (weakness), 

1. Potensi masker lumpur 

dari fenomena alam 

(Bledug Kuwu) ini 

merupakan peluang 

usaha yang tidak 

memerlukan biaya 

besar, sehingga 

masyarakat Desa Kuwu 

mampu memulai usaha 

ini dan dapat dijadikan 

sebagai salah satu 

upaya untuk bertahan 

hidup serta dapat 

memperbaiki 

perekonomian untuk 

lebih baik. 

 

1. Dukungan pemerintah 

serta dukungan modal 

yang belum maksimal 

dalam sebuah usaha 

produksi masker lumpur 

dari potensi fenomena 

alam Bledug Kuwu 

tersebut. 

2. Masyarakat Desa Kuwu 

yang kurang mampu 

untuk mengoptimalkan 

adanya sebuah  

fenomena alam (Bledug 

Kuwu) yang bisa 

dijadikan sebagai 

kawasan wirausaha 

sosial yaitu salah 

satunya produksi masker 

lumpur. 

3. Rendahnya daya beli 

masyarakat/ wisatawan 

yang datang di 

2. Usaha masker lumpur 

ini merupakan usaha 

yang bermanfaat salah 

satunya untuk 

menyembuhkan 

penyakit kulit 



khususnya jerawat 

sebab kandungan dari 

lumpur Bledug Kuwu 

yaitu terdapat bahan 

belerang yang salah 

satunya bermanfaat 

untuk mengatasi 

masalah kulit. 

3. Bahan baku mudah 

diperoleh dengan cara 

langsung mengambil di 

fenomena alam 

(Bledug Kuwu) saat 

lumpur itu meletup 

keatas dari dalam perut 

bumi. 

Fenomena alam (Bledug 

Kuwu). 

4. Adanya banyak produk 

masker wajah yang 

dijual dengan model 

design pengemasan 

yang lebih menarik dan 

terlihat higenis. 
 

 

 

Faktor 

Eksternal 

Peluang (opportunities) Tantangan/Ancaman 

(threaths) 

1. Peluang dari produksi 

masker lumpur Bledug 

Kuwu yaitu dari 

konsumen potensial 

khususnya remaja yang 

tertarik akan sebuah 

produk alami yang 

tidak menggunakan 

bahan bermerkuri 

maupun berbahaya 

yang dapat 

menyembuhkan 

1. Tantangan dalam 

melakukan usaha 

produksi masker 

lumpur Bledug 

Kuwu ini adalah 

dalam segi 

pengemasan jika 

dalam pengemasan 

tidak rapat atau 

terbuka bisa 

menyebabkan 

masker lumpur 

tersebut mengeras 



penyakit kulit 

khususnya jerawat. 

2. Kreatifitas dalam 

memadupandakan 

design dalam segi 

pengemasan masker 

lumpur serta 

mencantumkan bahan-

bahan serta manfaat 

masker lumpur tersebut 

agar konsumen tertarik 

untuk membeli produk 

tersebut. 

dan tidak dapat 

digunakan oleh 

karena itu produksi 

masker lumpur harus 

diperhatikan saat 

dalam proses 

pengemasannya. 

2. Masyarakat Desa 

Kuwu kurangnya 

melek sebuah 

teknogi seperti 

dalam segi 

pemasaran maupun 

promosi sehinga 

dapat menyebabkan 

kurangnya tertarik 

konsumen untuk 

membeli produk 

tersebut oleh karena 

itu perlunya 

sosialisasi 

khususnya dari 

pemerintah itu 

sendiri dalam 

pemanfaatan atau 

perkembangan 

teknologi untuk saat 

ini. 

  

Peneliti menggunakan analisis SWOT berdasarkan konsep David (1993). 

Analisis SWOT berarti analisis berdasarkan pada (Strength-Weakness-Opportunities-

Threaths) yakni Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Tantangan/Kendala. Melalui analisis 

SWOT, akan membantu dalam penyimpulan akhir penelitian. Analisis SWOT 

menggunakan matriks internal factor evaluation (IFE) dan matriks eksternal factor 



evaluation (EFE), dimana IFE yang meliputi kekuatan dan kelemahan dan EFE 

meliputi peluang dan tantangan. Matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu dua 

kotak sebelah kiri menampilkan faktor eksternal (peluang dan ancaman), dua kotak 

paling atas menampilkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan empat kotak 

lainnya merupakan isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil pertemuan antara faktor 

eksternal dan internal.  

Menurut Setiawan Hari Purnomo dan Zulkieflimansyah (1999), berdasarkan 

hasil analisis SWOT, terdapat empat alternatif strategi yang tersedia yaitu strategi SO, 

WO, ST dan WT. Matriks SWOT digambarkan sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Matriks SWOT 

 

IFE 

EFE 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

Peluang (O) 1. Melakukan update produksi 

masker lumpur Bledug Kuwu 

terbaru terhadap berbagai 

sektor usaha untuk tetap dapat 

dijadikan sebagai upaya 

bertahan hidup serta untuk 

peningkatan perekonomian.  

2.  Meningkatkan ciri khas 

atas kreatifitas dalam 

memadupandakan design 

dalam segi pengemasan agar 

usaha produksi masker 

lumpur tersebut tetap dapat 

dimanfaatkan dan 

berkembang untuk penopang 

perekonomian kedepannya.  

 

1. Melakukan perluasan 

kegiatan promosi terhadap 

pemanfaatan adanya natural 

asset potensi yang dimiliki ini 

salah satunya produksi masker 

lumpur dari fenomena alam 

(Bledug Kuwu) sebuah 

produk alami yang tidak 

menggunakan bahan 

bermerkuri maupun berbahaya 

yang dapat menyembuhkan 

penyakit kulit khususnya 

jerawat. yang dapat 

melakukan peluang usaha 

untuk memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari.  

 



Tantangan/Anca

man (T) 

1. Memasarkan produksi 

masker lumpur melalui 

market place (Shopee, 

Tokopedia) maupun social 

media lainnya seperti 

Facebook, Instagram dll. 

2. Memfokuskan dalam segi 

pengemasan agar lebih 

menarik serta tidak gampang 

terbuka dan mengeras untuk 

tetap digunakan sebagai 

masker wajah.  

1. Melakukan sosialiasi atau 

pengenalan terhadap media-

media online yang digunakan 

pekerja pelaku produksi 

masker lumpur Bledug Kuwu 

ini agar dapat melakukan 

pembelian tanpa langsung 

datang ke fenomena alam 

(Bledug Kuwu) tersebut.  

  

 

Alternatif strategi adalah hasil dari matrik analisis SWOT yang menghasilkan 

berupa Strategi SO, WO, ST dan WT. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 

buah strategi sebagai hasil dari analisis matrik SWOT. Menurut Rangkuti (2001:31-32) 

strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  

1. Strategi SO Strategi itu dibuat berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh 

kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 

2. Strategi ST Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

untuk mengatasi ancaman.  

3. Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada 

dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4. Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan kelemahan 

yang ada serta menghindari ancaman. 

Jadi dalam strategi bertahan hidup berbasis natural asset pelaku usaha kecil 

produksi masker lumpur di Desa Kuwu ini setelah memetakan data kekuatan (Strenght), 

kelemahan (Weaksness), Peluang (Opportunities) dan tantangan atau ancaman 

(Treaths) pada analisis SWOT, maka diperoleh beberapa alternatif strategi sebagai 

berikut: 

a) Pemerintah harus lebih turut ikut serta dalam mendukung adanya 

pemanfaatan potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) dengan memberikan 

bimbingan berupa teori maupun praktek dalam sebuah usaha salah satunya 

yaitu produksi masker lumpur produk alami yang tidak menggunakan bahan 



berbahaya maupun bermekuri yang dapat mengatasi masalah kulit 

khususnya jerawat yang dapat menjadikan masyarakat sekitar untuk lebih 

berdaya, serta adanya dukungan modal dan mendukung kerjasama dengan 

pemerintah daerah tersebut. 

b) Masyarakat Desa Kuwu juga harus turut ikut serta dalam memanfaatkan 

adanya sebuah Potensi fenomena alam (Bledug Kuwu) yang dapat dijadikan 

sebagai upaya untuk bertahan hidup serta dapat melakukan peluang usaha 

salah satunya masker lumpur Bledug kuwu yang dapat menjadi penopang 

perekonomian masyarakat Desa kuwu Kabupaten Grobogan lebih baik. 

c) Setiap usaha dimungkinkan memiliki ciri khas atas kreatifitas agar usaha 

tersebut tetap dapat dimanfaatkan dan berkembang untuk kedepannya.  

d) Mengembangkan strategi promosi agar produksi masker lumpur ini dapat 

dikenal masyarakat maupun wisatawan yang datang di natural asset 

fenomena alam (Bledug Kuwu) melalui peningkatan citra dengan cara 

promosi yang memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini seperti 

menjual di market place seperti shopee, tokopedia maupun lewat social 

media lainnya seperti facebook dan instagram dimana masyarakat 

menggunakan akun media sosial tersebut sehingga untuk mempromosikan 

produk tersebut lebih mudah dan cepat untuk diketahui masyarakat.  

e) Memperluas link kerjasama maupun bisnis dengan daerah lain (mencari 

pasar  yang potensial) 

f) Meningkatkan kualitas produk, lebih kreatif atau berkreasi salah satunya 

dalam segi design pengemasan (warna, pola dan tulisan) agar konsumen 

maupun wisatawan yang berkunjung di natural asset fenomena alam 

(Bledug Kuwu) tertarik untuk membeli produk masker lumpur tersebut.  

Dengan adanya rekomendasi strategi yang telah dibuat kepada pihak yang 

terlibat maka diperoleh beberapa alternatif strategi bertahan hidup berbasis natural 

asset pelaku usaha kecil produksi masker lumpur di Desa Kuwu Kecamatan kradenan 

Kabupaten Grobogan dengan menggunakan teknik analisis SWOT tersebut. Teknik 

analisis ini digunakan untuk mencapai tujuan serta dapat mengidentifikasi adanya 

faktor pengehambat dan faktor pendukung dalam strategi bertahan hidup menurut 

masyarakat berbasis natural asset pelaku produksi masker lumpur di Desa Kuwu 



Kabupaten Grobogan serta dapat merekomendasikan strategi yang telah dibuat kepada 

pihak yang terlibat. 

 


